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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 184504
(1)
Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια−
τάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγο−
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλί−
ου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής της 27ης
Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά την επέκταση χρήσης
της δραστικής ουσίας chlormequat.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ.1, 2 και 3 και το άρθρο 3 του

Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984
(Α΄ 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101) αντι−
στοίχως.
2. Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του Ν. 721/77 (Α΄ 298),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2732/99
(Α΄ 154).
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄98) και το γε−
γονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού.
4. Το π.δ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρ−
φωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/97),
όπως έχει συμπληρωθεί».
5. Την οδηγία 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής της 27ης Ιανου−
αρίου 2010 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 24 της 28/01/2010
σ. 0011−0013) για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/
EOK του Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση χρήσης
της δραστικής ουσίας chlormequat.
6. Τη με αριθ. 316049/24.11.2009 (Β΄ 2401/1.12.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/2/ΕΕ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του Παραρτή−
ματος Ι του Π.Δ. 115/97 τροποποιείται όσον αφορά τη
χρήσης της δραστικής ουσίας chlormequat, σύμφωνα με
το άρθρο 2 της παρούσας, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου
2010 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 24 της 28/01/2010 σ.
0011−0013).

Chlormequat

«281

Αριθ . CIPAC:
143.302 (chlorme−
quat chloride)

Αριθ. CIPAC:
143 (chlormequat)

Αριθ . CAS: 999−
81−5 (chlormequat
chloride)

Αριθ. CAS:
7003−89−6 (chlo−
rmequat)

Κοινή ονομασία,
αριθμοί
ταυτοποίηςης

Αρ.

χλωροαιθένιο
(βινυλοχλωρίδιο)
0,0005 g/kg κατ’ ανώ−
τατο όριο (επί ξηρού
chlormequat chloride)

1,2−διχλωροαιθάνιο:
0,1 g/kg κατ’ ανώτατο
όριο (επί ξηρού chlo−
rmequat chloride)

(1)

1η Δεκεμβρίου
2009

Έναρξη ισχύος
30η Νοεμβρί−
ου 2019

Λήξη της κα−
ταχώρισης

ΜΕΡΟΣ Β

Η αρμόδια αρχή ζητά την υποβολή περισσότερων πληροφοριών για
την τύχη και συμπεριφορά (μελέτες προσρόφησης σε 20 °C, εκ νέου
υπολογισμός των προβλεπόμενων συγκεντρώσεων στα υπόγεια ύδα−
τα, τα επιφανειακά ύδατα και τα ιζήματα), τις μεθόδους παρακολούθη−
σης για τον προσδιορισμό της ουσίας στα ζωικά προϊόντα και το νερό,
καθώς και για τον κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα πτη−
νά και τα θηλαστικά. Διασφαλίζει ότι ο κοινοποιών, κατόπιν αιτήματος
του οποίου η ουσία chlormequat συμπεριλήφθηκε στο παρόν παράρ−
τημα, παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο
ως τις 30 Νοεμβρίου 2011.

Στους όρους έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα άμβλυνσης
του κινδύνου, όπου χρειάζεται.

—στην προστασία πουλιών και θηλαστικών.

—στην ασφάλεια των χειριστών και να εξασφαλίζουν ότι οι όροι χρήσης
προβλέπουν τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας,

Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση η αρμόδια αρχή πρέπει να αποδί−
δει ιδιαίτερη προσοχή:

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για
την ουσία chlormequat, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως
οριστικοποιήθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων στις 23 Ιανουαρίου 2009.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν chlormequat για χρήσεις πλην των καλλιερ−
γειών σίκαλης και τριτικάλι, ιδίως όσον αφορά την έκθεση των κατα−
ναλωτών, η αρμόδια αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και εξασφαλίζει ότι παρέχονται
τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες πριν από τη χορήγηση σχε−
τικής έγκρισης.

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΜΕΡΟΣ A

Ειδικές διατάξεις

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ρυθμιστής ανάπτυξης των
φυτών, σε δημητριακά και μη εδώδιμες καλλιέργειες.

Άρθρο 3
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/2/ΕΕ)
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 29η Μαΐου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2010

χλωριούχο 2− χλωροαι−
θυλοτριμεθυλαμμώνιο
(chlormequat chloride)

≥ 636 g/kg

2−χλωροαιθυλοτριμεθυ−
λαμμώνιο (chlormequat)
Προσμίξεις:

Καθαρότητα

Ονομασία IUPAC

Στον πίνακα του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 115/1997, η εγγραφή αριθ. 281 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 268292/1046
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 321699/5981/21−08−2008 (Β΄ 1740)
απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και
δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οι−
κονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε
εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−
2013».
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ’ του Ν. 992/79 (ΦΕΚ
280/Α/1979) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσι−
ών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της
Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεις
συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».
3. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992)
«περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας».
4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) περί
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το άρ−
θρο 24 του Ν. 2945/01 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001), το άρθρο 29
παρ. 1−8 του Ν. 3147/03 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003) και το άρθρο
3 του Ν. 3508/06 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006).
5. Το Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013».
6. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α’/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α’/1997).
7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄).
8. Την αρ. Υ1/10−03−2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ και Γε−
ωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
στις Ν.Α. της χώρας».
10. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως Οργα−
νισμού Πληρωμής από 1−9−2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).
11. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/ Β΄/2002) Από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των
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Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ».
12. Την υπ’ αριθμ. 324032/24−12−2004 ΚΥΑ «Εφαρμογή
του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοι−
πά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921/Β΄/2004).
13. Την υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 125/Β΄/2007).
14. Την υπ’ αριθμ. 280947/1982/07−03−2008 ΚΥΑ «Πρό−
γραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση)
σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013»
και ιδίως το άρθρο 21 (Β΄ 393).
15. Την υπ’ αριθμ. 281255/06−05−2008 Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκρι−
ση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)»» (ΦΕΚ 794/Β΄/2008).
16. Την υπ’ αριθμ. 46435/23−04−2007 Εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Εγκύκλιος−Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ολο−
κληρωμένου Συστήματος 2007 σχετικά με την εφαρμο−
γή του καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και λοιπών
καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια του Καν.
(ΕΚ) 1782/03 και 1405/06».
17. Την υπ’ αριθμ. 68692/05−05−2008 Εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Εγκύκλιος−Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ολο−
κληρωμένου Συστήματος 2008 σχετικά με την εφαρμο−
γή του καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και λοιπών
καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια του Καν.
(ΕΚ) 1782/03 και 1405/06».
18. Την αριθμ. 8932/22−9−2008 Απόφαση του ΥΠΑΑ και
Τ Θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013.
19. Την αριθμ. 8543/12−9−2008 Απόφαση Υπουργού ΥΠΑΑ
και Τ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Προγράμματος Έγγραφο Προγραμ−
ματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης που μετονομάσθηκε
και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013
με την αριθμ. πρωτ. 324005/9−9−2008 ΚΥΑ»
20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για
την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής
και για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ.
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ)
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αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000,

νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη

(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, όπως τρο−

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό

ποποιημένος ισχύει.
21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής σχετικά
με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγ−
χου που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όπως τροπο−
ποιημένος ισχύει.
22. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα
καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτ−
λων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση
των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση
καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών, όπως
τροποποιημένος ισχύει.
23. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
24. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
25. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 885/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με
τη διαπίστευση των Οργανισμών Πληρωμών και άλλων
Οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιημένος ισχύει.
26. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής για τη
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον
Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
27. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ.
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.
28. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως

29. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

τροποποιημένος ισχύει.
30. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και
την πολλαπλής συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
31. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013.
32. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Προγραμμα−
τισμού και Γ.Δ. για την εφαρμογή του Προγράμματος
οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε
εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013.
33. Την αριθμ. 8932/22.09.08 Απόφαση του Υπουργού
ΥΠΑΑ και Τ με την οποία θεσπίσθηκε το Σύστημα Δι−
αχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007−20013
34. Την υπ’ αριθμ. 321699/5981/21−08−08 (Β΄1740) απόφα−
ση του Υπουργού ΥΠΑΑ και Τ «Λεπτομέρειες εφαρμογής,
έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμμα−
τος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση)
σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013»,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 1.1
του άρθρου 11 «Πληρωμές» της αριθμ. 321699/5981/21.08.08
(Β΄1740) «Λεπτομέρειες εφαρμογής και δικαιολογητικά
πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσε−
ων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 −2013» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Οι πληρωμές των δικαιούχων, από το έτος εφαρμο−
γής 2007 και μετά, θα πραγματοποιούνται μέχρι και το
τέλος των πληρωμών της προγραμματικής περιόδου
2007−2013. Η ένταξη και η πληρωμή των δικαιούχων
έτους 2008 δύνανται να πραγματοποιείται σταδιακά
μετά από την πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων
ελέγχων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 321699/5981/21.08.2008
απόφασή μας (Β΄1740).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2010
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Αριθμ. 271674
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυν−
σης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους
Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντο−
λή Υπουργού».
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54, 41, 45 παρ.6, 50, 51, 53 και 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α).
β) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Γεωργίας» (ΦΕΚ 187Α), όπως συμπληρώθηκε και τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.
γ) Του π.δ. 356/1990 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων και
Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολι−
τικής» (ΦΕΚ 143Α), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή−
θηκε μεταγενέστερα.
δ) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2503/97 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107Α).
ε) Των άρθρων 29 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του ν. 2538/1997
«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργι−
κά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιρι−
στικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 399570/10−11−01 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού
Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα,
στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363Β), όπως συμπληρώ−
θηκε με τις 222822/6−5−03 (ΦΕΚ 592Β) και 229920/20−2−02
(ΦΕΚ 233 Β) όμοιες αποφάσεις.
3. Την υπ’αριθμ. 280682/4−5−2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση
στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστα−
μένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης
και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογρά−
φουν με «Εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 972 Β).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’αριθμ. 280682/4−5−2009 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως
ακολούθως:
Η υπό στοιχείο 13 περίπτωση που αφορά τις Γενικές
Αρμοδιότητες αντικαθίσταται και η εξουσία υπογραφής
με «Εντολή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμε−
νο όργανο ως εξής:

13.
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Έγκριση μετακίνησης
για εκτέλεση υπη−
ρεσίας Προέδρων,
Αντιπροέδρων, Διευ−
θυνόντων Συμβούλων,
Νομικών Συμβούλων
και Δικηγόρων, Εκπρο−
σώπων−Μελών Διοικη−
τικού Συμβουλίου.
α) Στο εσωτερικό
Γενικός Γραμματέας
β) Στο εξωτερικό

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής
και Διεθνών Σχέσε−
ων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 7544

(4)
Υπερωριακή απασχόληση
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ 30/96 «Κώδικας της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης».
β. Του άρθρου 15, παρ. 18, εδαφ.2 του Ν. 2503/97 «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ..
γ. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003
δ. Του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.
(ΦΕΚ 180/99 τ.Α), σύμφωνα με το οποίο η διαπίστωση
της ανάγκης για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων
της Ν.Α και η καθιέρωση αυτής με αμοιβή γίνεται με
απόφαση Νομάρχη.
2. Την με αρ πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/ΟΔΕ ΚΕΠ/9061/3−1−06 Από−
φαση του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ με την οποία καθορίζεται
νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ κατά τις
απογευματινές ώρες και το Σάββατο.
3. Το γεγονός ότι για την διεκπεραίωση των εργασιών
του ΚΕΠ το μόνιμο προσωπικό είναι ανεπαρκές και θα
απαιτηθεί απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας τους και το Σάββατο.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης ΚΕΠ (Δελ−
τία Κοινωνικού Τουρισμού EOT, προκηρύξεις ΑΣΕΠ, AM
ΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΙΚΑ − ΚΒΣ ΣΥΓΚΕ−
ΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ−ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε1, Ε2, Ε3 ΚΑΙ Ε9 ΕΦΟΡΙΑΣ,
ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΓΑ), αποφασίζου−
με:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 200 ωρών
από 1/5/2010 μέχρι 30/09/2010 για 4 υπαλλήλους της
Δ/νσης του ΚΕΠ της Ν.Α. Μαγνησίας και για 200 ώρες
για τον καθένα που θα εργαστούν πέραν του κανονικού
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ωραρίου για την αντιμετώπιση την υπηρεσιακών ανα−
γκών, που θα βαρύνουν το φορέα 905−39/072 ΚΑΕ 0511.
(ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.830,00 ΕΥΡΩ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 3 Μαΐου 2010
Ο Νομάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ
F
Αριθμ. 2152

(5)

Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας για την
καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, έτους 2010.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16/Ν/3205/2003(ΦΕΚ 297/
Α΄23−12−2003).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν. 2738/99
διαπίστωση και καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή ερ−
γασίας για προσωπικό που υπηρετεί στις Ν. Αυτοδιοι−
κήσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833(ΦΕΚ 40/Α/
15−03−2010) περί καθορισμού των ωρών υπερωριακής με
αμοιβή εργασίας τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες,
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
4. Η υπερωριακή απασχόληση τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες προκύπτει: α) από τη φύση του
αντικειμένου
β) από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 2732
(ΦΕΚ154/Α/30−7−1999) και στο άρθρο. 16 του Ν. 3205 (ΦΕΚ
297/Α/23−12−2003).
5. Το υπ’αριθμ. 183294/30−03−2010 έγγραφο της Δ/νσης
Φυτικής Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς έτους 2010».
6. Την αριθμ. 10/2010 απόφαση Νομαρχιακής Επιτρο−
πής − «ΑΝΑΠΤΥΞΗ −ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» για την ανάθεση
καθηκόντων προσωπικού Δακοκτονίας το έτος 2010.
7. Την εφαρμογή των Νέων Μισθολογικών ρυθμίσεων
έτους 2010.

8. Την αριθμ. 17/04−01−2010 Απόφαση Νομάρχη για
«μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων για θέματα της
Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης στην Αντινομάρχη Ζέρβα
Μαρία».
9. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ορθή και απο−
τελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας
έτους 2010 λόγω της φύσεως του αντικειμένου και την
ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
όλο το χρονικό διάστημα πέραν του κανονικού ωραρίου
από 01/03/2010 μέχρι 31/12/2010, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για
την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμ−
ματος δακοκτονίας έτους 2010 κατά το χρονικό διά−
στημα 01/03/2010 μέχρι 31/12/2010 για τους παρακάτω
υπαλλήλους της Δ/νσης Γεωργικής Αν/ξης Πρέβεζας
ως εξής:
α. Διευθυντή δακοκτονίας μέχρι 250 ώρες συνολικά
για απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες.
β. Επόπτη δακοκτονίας μέχρι 400 ώρες συνολικά για
απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες.
γ. Λογιστή δακοκτονίας μέχρι 300 ώρες συνολικά για
απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες.
δ. Γραμματέα δακοκτονίας μέχρι 120 ώρες συνολικά
για απογευματινή εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες.
Η δαπάνη της υπερωριακής εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των 8.000,00 Ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από
σχετικές πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2010 και έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ 0511 και 0512 Ε.Φ.
295 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας.
Ο αριθμός των ωρών κατά μήνα και κατά υπάλληλο
θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Δ/ντή Γεωρ−
γικής Ανάπτυξης Πρέβεζας, σύμφωνα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 27 Απριλίου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Η Αντινομάρχης
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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